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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Het kindercentrum heeft een verkorte inspectie gehad. Niet alle wettelijke eisen zijn beoordeeld.
De minimaal wettelijk verplicht te toetsen voorwaarden zijn beoordeeld plus een aantal wijzigingen
in kwaliteitseisen die door de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) zijn doorgevoerd per 1
januari 2018.
Het onderzoek heeft zich gericht op:

nieuwe/gewijzigde items in het pedagogisch beleid

verantwoorde kinderopvang (de pedagogische praktijk)

de verklaring omtrent het gedrag

de opleidingseisen

het aantal ingezette beroepskrachten

de stabiliteit van de opvang voor kinderen

de beschikbare buitenspeelruimte.
Beschouwing
Korte beschrijving van het kindercentrum
Villa Veentjes is een kleinschalig kinderdagverblijf met twee stamgroepen. De groepen zijn
gevestigd in twee aparte bijgebouwtjes (één aanbouw en één losstaand) p een groot particulier
terrein.
Het kindercentrum bestaat sinds 2005.
Inspectiegeschiedenis
In de afgelopen vier inspectiejaren heeft het kindercentrum voldaan aan de onderzochte
voorwaarden.
Er zijn verkorte praktijkinspecties uitgevoerd.
Bevindingen op hoofdlijnen
Het kindercentrum heeft niet voldaan aan alle onderzochte voorwaarden. Het betreft nieuwe eisen
voor het pedagogisch beleid, de drie-uursregeling en het personenregister kinderopvang.
Voor de uitwerking van de bevindingen zie de volgende hoofdstukken.
Er is overleg en overreding toegepast voor het pedagogisch beleid en de personeelsroosters.
Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
Gegevens register: houder heeft een wijziging contactgegevens ingediend bij de gemeente. De
wijziging is nog niet doorgevoerd in het LRK.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Houder heeft een pedagogisch beleidsplan, dit was ten tijde van het inspectiebezoek nog niet
aangepast aan de nieuwe en gewijzigde eisen voor 2018.
Houder heeft een hersteltermijn gekregen voor aanpassing van het beleid en op 1 mei een
vernieuwde versie van het beleidsplan toegestuurd.
Het pedagogisch beleidsplan bevat veel informatie en is duidelijk, echter wat betreft de nieuwe en
gewijzigde eisen ontbreekt het volgende:






de manier waarop invulling wordt gegeven aan verantwoorde dagopvang (pedagogische doelen
uit de Wet kinderopvang), rekening houdend met de ontwikkelingsfase van kinderen
de manier waarop aan kinderen wordt duidelijk gemaakt wie de mentor is (per
leeftijdscategorie of benoemen wel of niet)
concrete beschrijving van de taken van stagiaires (en vrijwilligers?) en de manier waarop ze
begeleid worden
concrete tijden waarop afgeweken kan worden van de beroepskracht-kindratio en tijden
waarop in ieder geval niet afgeweken wordt (tijdvakken niet afwijken en tijdvakken drieuursregeling)
de term vaste gezichten is niet correct beschreven met betrekking tot de definitie in de Wet
kinderopvang.

Conclusie
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van
het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de
ouders bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt
welke beroepskracht de mentor is van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de
tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het
aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt
afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het
minimum aantal beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan
op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de
taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Verantwoorde dagopvang
Inleiding
De pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van observatie en interview.
Voor de observatie is gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk
van GGD GHOR Nederland.
Er is beoordeeld of de houder in voldoende mate zorg draagt voor het waarborgen van de
pedagogische aspecten van verantwoorde dagopvang (de pedagogische basisdoelen). Voor de
beschrijving van de deze aspecten zie het overzicht van de inspectie-items in het laatste hoofdstuk.
Er is geobserveerd op een vrijdagochtend tussen de middag in de combinatiegroep.
De beroepskrachten zaten met de kinderen buiten aan tafel bij het gebouwtje van meneer de Uil te
eten. Daarna ging de groep naar de ruimte van juffrouw Ooievaar en werden kinderen daar in de
slaapruimtes te slapen gelegd.
Waarborgen pedagogische basisdoelen

De beroepskrachten communiceren op een sensitieve en responsieve manier met de kinderen.

De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind.

Er is een doelgericht aanbod van spel en activiteiten.

Kinderen krijgen informatie en hulp om contact met groepsgenootjes te maken.

De beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en
consequente wijze.
Conclusie pedagogische praktijk
In de praktijk is te zien dat door het handelen van de beroepskrachten de pedagogische aspecten
van verantwoorde dagopvang voldoende gewaarborgd worden.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview (beroepskrachten)

Observaties (in groepsruimten en buitenspeelruimte)

Pedagogisch beleidsplan (KDV Villa Veentjes, 2018-2019 (toegestuurd 1-5-2018))

5 van 15
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 20-04-2018
KDV Villa Veentjes te Rossum

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Inschrijving in het Personenregister kinderopvang
De houder en de personen die in dienst zijn van houder en werkzaam zijn op de locatie tijdens
opvanguren, zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag en ingeschreven in het
personenregister kinderopvang. Dit betreft de twee houders en zes andere beroepskrachten.
Er worden momenteel vijf stagiaires ingezet op het kindercentrum.
Ook deze personen zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag en ingeschreven in het
personenregister kinderopvang.
De personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar het kindercentrum is gevestigd hun
hoofdverblijf hebben, zijn niet ingeschreven in het Personenregister kinderopvang.
Koppeling door houder
De beroepskracht die in april in dienst is gekomen is al gestart op de groep (op 5 april) vóórdat
houder de koppeling in het personenregister tot stand heeft gebracht (op 23 april, ná het
inspectiebezoek).
De stagiaires zijn niet op 1 maart jl. door de houder gekoppeld zoals de wet voorschrijft.
De stagiaires hebben zich op 1, 2, 3 respectievelijk 5 maart ingeschreven en vier van hen zijn op
22 maart jl. gekoppeld door de houder. Eén stagiaire is niet gekoppeld door houder.
De stagiaires worden ingezet op de groep.
Conclusies

Niet alle personen zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang.

Niet alle personen zijn gekoppeld door houder en tijdig gekoppeld door houder.

De nieuwe beroepskracht en stagiaires zijn gestart en werkzaam geweest voordat koppeling
door houder heeft plaatsgevonden.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.
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In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van
een onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen
worden opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie
over de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is
gevestigd hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens
opvanguren aanwezig zijn of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is een ieder als bedoeld in de onderdelen a tot en
met e ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de
Wet. De verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister
kinderopvang niet ouder dan twee maanden.
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit
landelijk register en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018)
continu worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens
in het personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli
2018.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang)

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen
inclusief hemzelf.
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang)

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de Wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
De beroepskwalificatie is beoordeeld middels een steekproef (nieuwe beroepskrachten sinds juli
2017).
Conclusie
De beroepskrachten in de steekproef beschikken over een passende opleiding volgens de meest
recente cao kinderopvang.

Aantal beroepskrachten
Beroepskracht-kindratio
Op de dag van de inspectie is de beroepskracht-kindratio (de verhouding tussen het minimaal
aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de stamgroep) getoetst.
Er waren 9 kinderen aanwezig van 0 tot 4 jaar, begeleid door 2 beroepskrachten.
Ook is de plannings- en aanwezigheidslijst van kinderen en personeel van de maand april
beoordeeld.
De benodigde inzet van beroepskrachten op grond van de leeftijd van de kinderen is gecontroleerd
aan de hand van de rekentool. Hieraan blijkt dat is voldaan aan de benodigde inzet op de groepen.
Drie uurs regeling / Afwijkende inzet beroepskrachten
De houder heeft de drie uurs regeling, de tijden dat afwijkende inzet van beroepskrachten mogelijk
is, niet vastgelegd in het pedagogisch beleid.
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Op de personeelsroosters zijn wel de werktijden aangegeven, maar niet de pauzetijden.
Houder kan hierdoor niet aantonen dat ten hoogste drie uren per dag minder beroepskrachten
worden ingezet dan vereist en dat de afwijking valt binnen de in het pedagogisch beleid
vastgestelde tijden.
Ook kan niet beoordeeld worden of minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten
wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
Conclusie
Er is niet aangetoond dat de afwijkende inzet van de beroepskrachten voldoet aan de wettelijke
eisen.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal
aanwezige kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van
tabel 1 in bijlage 1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden,
kunnen in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten
hoogste drie uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming
van de in het pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten
kunnen worden ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio
alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft
van het aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van
de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Opvang in stamgroepen
De indeling in stamgroepen/basisgroepen op het kindercentrum is als volgt:

juffrouw Ooievaar voor maximaal 16 kinderen kinderen van 0 - 2 jaar

meneer de Uil voor maximaal 16 kinderen van 2 - 4 jaar.

Combigroep (op woensdag en vrijdag): maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar (in
groepsruimte juffrouw Ooievaar).
Tijdens de inspectie en in de steekproef is waargenomen dat de maximale omvang en
leeftijdsopbouw van de stamgroepen voldoet aan de eisen.
Aanwezigheid van vaste beroepskrachten voor baby’s
Er is gekeken of kinderen in de leeftijd tot één jaar ten hoogste twee vaste beroepskrachten
hebben, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat
kind. Dit is beoordeeld voor de maand april in stamgroep juffrouw Ooievaar.
Er is overleg en overreding toegepast voor het aanleveren van de juiste personeelslijsten ter
beoordeling van deze voorwaarde.
Voor de aanwezige kinderen tot één jaar in de steekproef is voldaan aan de eis van maximaal twee
vaste gezichten.
Toewijzing van een mentor
In een interview met de aanwezige vaste beroepskracht is besproken hoe het mentorschap
ingevuld wordt. Zij gaf aan hoe de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders besproken
wordt en hoe zij aanspreekpunt is voor de ouders van de mentorkinderen.
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Middels deze steekproef is vastgesteld dat de toewijzing en de taken van de mentor voldoen aan
de eisen.
Conclusie
Aan de beoordeelde eisen voor de stabiliteit van de opvang is voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview (beroepskrachten)

Observaties (in groepsruimten en buitenspeelruimte)

Diploma beroepskracht (steekproef 2 nieuwe beroepskrachten)

Verklaringen omtrent het gedrag (Inschrijving PRK en koppeling houder; 7 beroepskrachten en
5 stagiaires (verificatiedatum 1-5-2018))
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Accommodatie

Eisen aan ruimtes
De buitenruimte van het kindercentrum is aangrenzend aan de accommodatie van het
kindercentrum en bevindt zich op eigen terrein.
Gebruikte bronnen:

Observaties (in groepsruimten en buitenspeelruimte)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat
in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het
Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op de wijze waarop:
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke
beroepskracht de mentor is van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de
wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is een ieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met
e ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder
dan twee maanden.
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk
register en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) continu
worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in het
personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang)

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief
hemzelf.
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang)

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de Wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest
recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao
sociaal werk) worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een
passende opleiding.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet
kinderopvang)
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Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1a,
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet:
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten;
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen;
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep
dan de vaste stamgroep.
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat
kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten
tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen
aan een kind in de leeftijd tot één jaar.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

KDV Villa Veentjes
http://www.villaveentjes.nl
32
Nee

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

KDV Villa Veentjes
Burchtstraat 8
5328CR Rossum
11060608
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120
6501BC Nijmegen
088 - 144 71 44
A. de Haan

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Maasdriel
: Postbus 10000
: 5330GA Kerkdriel

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

20-04-2018
07-06-2018
19-06-2018
20-06-2018
25-06-2018
25-06-2018

: 09-07-2018

14 van 15
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 20-04-2018
KDV Villa Veentjes te Rossum

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
We hebben het rapport gelezen en zullen de constateringen en bevindingen vanuit het rapport
(gaan) aanpassen zodat weer aan alle voorwaarden zoals in de afgelopen jaren kunnen worden
voldaan.
Bedankt voor het bezoek aan ons kinderdagverblijf.
Met vriendelijke groet, Ellen Jansen

15 van 15
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 20-04-2018
KDV Villa Veentjes te Rossum

